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Het lijkt dezer dagen wel Siberië. Qua gevoelstemperatuur dan. Maar hartverwarmend was het concert van pianiste Zeynep Üçbaşaran op de Turkse ambassade.
De gasten waren vol lof over onze stad. Societykoningin Maja Steenwijk ook.

LEO
VAN DER
VELDE

Al vierhonderd jaar diplomatieke betrekkingen met Turkije
Kim Brokke kan bijna niet
wachten tot volgende week.

Flair wordt avondvullende sensatie

Van de week lag Kim Brokke,
bekend van Expat & Property
Management, nog met 39,7
graden koorts in bed. ,,Maar
ik moet snel opknappen voor
de opening van Flair in Luden
aan het Plein.” Bittere noodzaak want die nieuwe uitgaansgelegenheid Flair wordt
volgens expatgirl Kim dé
avondvullende sensatie op de
vrijdag- en zaterdagavond in
Den Haag. Te beginnen op zaterdag 11 februari. Dan is de
opening met nog zo’n ster:
topmodel Melissa Sneekes.
En met hits van vroeger tot
nu, live saxofonisten, violisten, vocalisten en nog meer
entertainment. Elke maand
zal worden ingedeeld met diverse terugkerende evenementen. Waaronder een special op elke 2de zaterdag van
de maand en Rewined (80’s &
90’s) op elke laatste zaterdag
van de maand.

Alex van Zijl is weer toe aan
een nieuwe uitdaging.

Alex ook terug
naar Mediapark

Eerst zagen we Jasper Stokvis, bekend van SNP Den
Haag waar hij met de Wassenaarse oud-kabinetschef Roderik Potjer advies gaf aan
overheden en (non-proﬁt)organisaties, naar het Mediaperk in Hilversum vertrekken.
En nu vertrekt ook Alex van
Zijl die kant op. Van Zijl gaat
daar als algemeen directeur
bij Stokvis & Stokvis werken.
,,Na ongveer 6 jaar werkzaam
te zijn geweest bij I Care,
werd het voor mij tijd voor
een nieuwe uitdaging,” verklaart Van Zijl. René en Jasper Stokvis hebben veel ervaring met vrijwel alle programmagenres en de ambitie om
verder te groeien. Dat spreekt
mij erg aan. In de toekomst is
het mogelijk ook als aandeelhouder toe te treden en zo’n
kans komt niet elke dag voorbij. Ik weet dat het momenteel een lastige markt is, maar
begin vol enthousiasme aan
de uitdaging.”

Geen stoel is er meer vrij in het statige pand aan de Prinsessegracht,
sinds 1938 de residentie van de
Turkse ambassadeur en ooit het
huis van burgemeester Copes van
Cattenburch (1771 - 1842). Dit jaar
staan Turkije en Nederland stil bij
400 jaar onderlinge diplomatieke
betrekkingen. Het concert dat de beroemde Turkse pianiste Zeynep
Üçbaşaran zo dadelijk geeft, is een
van de vele evenementen op het
programma. Zeynep is geboren in
Istanbul maar woont tegenwoordig
in Santa Barbara (Californië). ,,Daar
is het dus het hele jaar lente. Dat
kun je hier niet zeggen,” stelt de muziekliefhebber naast ons vast. ,,Aan
de andere kant, ik dacht dat dit een
saaie stad was. Maar wat is Den
Haag mooi. Vanmiddag ben ik nog
in het Mauritshuis geweest.” Hij
blijkt Zeyneps echtgenoot te zijn.
Ömer Eğecioğlu, professor aan de
universiteit van Californië. Volgens
de aanwezige diplomaten ligt de na-

druk bij de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen, vooral op
de verdieping van de economische
betrekkingen en de contacten op
cultureel en maatschappelijk vlak.
Dat zal best maar met die barre kou
zaten we nu liever in Istanbul, Ankara of Izmir. Daar wordt de goede
relatie tussen de twee landen ook
gevierd. Dat het buiten heel koud is,
beaamt ambassadeur Uğur Doğan,
gastheer met op de achtergrond zijn
secretaresse Mehtap Güven als regisseur. Een regisseur is nodig want
de ambassadeur Heinz-Peter Behr
(Duitsland) en de collega’s Saad
Abdulmajeed Ibrahim Al-Ali
(Irak) en Alvaro Marcelo Moerzinger Pagani (Uruguay) zijn er
ook bij. Ook Sang-Hyun Song, president van het Internationaal Strafhof in Den Haag, en Geeskelien
Wolters, die op het ministerie van
Buitenlandse Zaken als speciale vertegenwoordiger voor ‘400 jaar Nederland Turkije’ is aangesteld, zijn

De Turkse ambassadeur Uğur Doğan haast zich om nog snel een
plaatsje te zoeken voor het concert van pianiste Zeynep Üçbaşaran.

er. Dan beroert Zeynep de toetsen
en kunnen we luisteren naar haar
virtuoze vertolking van stukken van

Wolfgang Amadeus Mozart en Franz
Liszt. Haar professor kent ze allemaal. Hij kan ze wel dromen.

Societykoninginmeteenhart
Als geboren Haagse verblikt of verbloost Maja
Steenwijk-Groot niet als ze in de pers de society-koningin van Wassenaar wordt genoemd.
,,Leuk om te lezen. Ik heb van jongs af keihard
gewerkt, én doe dat nog. Als het voor een goed
doel nodig is, daar hoort ook het behoud van cultuur bij, dan organiseer ik een gala, diner of concert.” De directeur van Steenwijk Holding - ze
voert samen met echtgenoot Joop Steenwijk op
het gebied van pr, communicatie en personeel
ook het bewind over ‘Steenwijk sterk in vastgoedonderhoud’ - besteedt alle vrije tijd aan liefdadigheid voor mens en dier. ,,Dat doe ik graag. Veel
mensen zijn voor en met zichzelf bezig. Kijken
niet naar ouderen om,” vertelt ze in haar villa in
Wassenaar. ,Terwijl soms enkele telefoontjes al
genoeg zijn om iets goeds te bewerkstelligen,
want ik heb een groot netwerk.” Dat is waar. Gerard Joling, Ronnie Tober, Ernst Daniël
Smid, André van Duin, Lee Towers, Tineke
Schouten, en ook couturiers zoals Frans Molenaar en Mart Visser, allemaal kennen ze Maja.
Ze weten dat ze nooit tevergeefs een beroep op
haar doen als er een fonds moet worden gesteund. Daarom is ze ook ambassadeur van het
adoptieprogramma van Ouwehand Dierenpark.
Ook het corps diplomatique kan niet om Steenwijk heen. De meeste ambassadeurs, maar ook
prof. mr. Pieter van Vollenhoven en grootmeester Marco Hennis van het huis van de majesteit,
maakten subiet een schilderij voor haar. De opbrengst werd gedeeld met het Fonds Slachtofferhulp. Tijd voor hobby’s heeft ze niet, of het moet
de International Fashion Support Foundation

Maja Steenwijk met achter haar vele foto’s van Bekende Nederlanders op party’s in de Wassenaarse villa en zelfs van groten der aarde. ‘Kijk, een brief van koningin Elizabeth die me bedankt voor één van de liefdadigheidsacties in het afgelopen jaar’. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

zijn die ze heeft opgericht om kansarme dames
uit diverse landen een opleiding te geven of anderszins te stimuleren om in eigen onderhoud te
voorzien. Maja is een bewonderaar van omroep

Max van directeur Jan Slagter. ,,Die doet echt
iets voor senioren. Ik ken hem persoonlijk. Jan
geeft mensen een warm gevoel, dat spreekt me
aan. Want dát ontbreekt in deze maatschappij.”

Den Haag kookt weer over voor lekkerbek

Marcel van Baalen (l.) en general manager Arwin Paulides. ARCHIEFFOTO

Wegens het succes van de Culifair
‘Den Haag Over de Kook’, die
vorig jaar werd gehouden, wordt
dit feest voor lekkerbekken in het
voorjaar geprolongeerd. De derde
versie is zondagmiddag 15 april
en opnieuw in het Carlton Ambassador Hotel op de hoek van de
Zeestraat en de Sophialaan. ,,Iedereen die van koken, lekker eten
en drinken of genieten houdt
moet dit culinaire evenement
zeker bezoeken,’’ aldus general
manager Arwin Paulides van

het Carlton. ,,En de toegang is
gratis.” Nu al hebben zich meer
dan twintig deelnemers aangemeld. De Fair voor kookliefhebbers telt dan ook kookstudio’s,
kookscholen, cateraars en thuiskoks, restaurants en speciaalzaken op gebied van kookboeken,
kookwaren en gereedschappen,
wijnwinkels en wijncursussen en
meer. De organisatie is wederom
in handen van wijnadviseur Marcel van Baalen, beter bekend als
sommelier for a day. Proost.

